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- 2ª PRORROGAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 16/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0014

O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 28/05/2020, às 13:00 horas, restou DESERTO NO LOTE Nº 02 e 
publica a sua  com nova abertura para o dia 16/06/2020 às 09:00 horas. Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Aquisição de máquinas e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 16/2020 -  Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 01/06/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

- 1ª PRORROGAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 19/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0016

O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 28/05/2020, às 09:00 horas, restou  e DESERTO NO LOTE Nº 05
publica a sua  com nova abertura para o dia 16/06/2020 às 13:00 horas. Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Aquisição de equipamentos para atender as demandas dos Agricultores Familiares do Município de Dores do Rio 
Preto/ES.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 19/2020 -  Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 01/06/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

Aviso de Tomada de Preços
Nº 004/2020

Proc. N° 012027/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 19 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, objetivando a contratação 
de empresa especializada em execução de obra de construção da Praça São 
Pedro, na Comunidade de São Pedro, Distrito da Sede, Município de Afonso 
Cláudio/ES. O Edital poderá ser obtido no Setor de Licitação da Prefeitura ou através do 
e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. Informações através do tel. (27)3735-4005 
ou do e-mail supramencionado, no horário de 07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio/ES, em 01 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. N° 006/2020

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do Presidente da CPL, torna público que realizará licitação de 
TOMADA DE PREÇO n° 006/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de obras e 
serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a manutenção corretiva do prédio situado à Rua João 
Vago, nº 137, Centro São Roque do Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. O edital 
encontra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br.
Abertura: 09h00min do dia 16/06/2020.

São Roque do Canaã, 01/06/2020.
Pedro de Alcântara Soares

Presidente da CPL de Obras e Serviços de Engenharia

MEIO AMBIENTE
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha completa 30 anos e realiza lives

O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, localizado no município de Guarapari, completa 30 anos, no próximo dia 
05 de junho, quando também é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para registro da data, o Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realiza um calendário de lives no perfil oficial 
@meioambientees, no Instagram, a partir do dia 2 de junho.
As lives irão abordar importantes temas nesses 30 anos de preservação da biodiversidade no Espírito Santo e 
serão realizadas até o dia 6 de junho (sábado). O horário de transmissão será às 18h, com exceção da última 
live, no dia 06 de junho, a ser realizada às 10h.
O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha constitui um dos últimos remanescentes de restinga ainda em bom estado 
de conservação do Espírito Santo. Destacam-se no parque diferentes fitofisionomias da restinga, bem como a 
Lagoa de Caraís, muito procurada por visitantes e turistas. A unidade de conservação abriga também espécies 
da flora e fauna endêmicas e ameaçadas de extinção.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

TESTAGEM
Lacen/ES realiza em três meses o equivalente a 20 anos de 

rotina

Em três meses de processo, desde a habilitação por parte do Ministério da 

Saúde, o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo 

(Lacen/ES) já realizou cerca de 20 mil testes para a detecção do novo 

Coronavírus (Covid-19). A técnica que trabalhamos no Lacen/ES, de RT-

PCR em tempo real, traz a vantagem da agilidade e do alto grau de 

sensibilidade e especificidade. 

LACEN/ES
O Lacen/ES recebe, em média, cerca de 630 a 750 exames com suspeita 

do novo Coronavírus diariamente. O Laboratório tem capacidade de 

realizar a testagem de até 1.000 exames PCR por dia, havendo kits de 

extração disponíveis. Além disso, o laboratório conta, atualmente, com 

mais de 168 mil testes PCR disponíveis para a Covid-19.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-06-2020) - Disponível 

em www.jusbrasil.com.br/diarios

TURISMO
Impactos: Setur realiza pesquisa com empresários e autônomos

A Gerência de Estudos e Negócios Turísticos (Gentur), da Secretaria de Turismo (Setur), está 

realizando junto aos empresários e profissionais autônomos do setor uma pesquisa on-line. O 

objetivo é conhecer os impactos em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Participam 

do estudo os profissionais e empresas cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro dos 

Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). O formulário on-line dará à Setur uma base de 

informações sobre as atividades impactadas, o acesso a benefícios concedidos pelo Governo do 

Estado, bem como um espaço para sugestões de medidas que podem auxiliar a superar a crise e 

retomar às atividades ao fim da pandemia. “Com o apoio dos secretários municipais de Turismo 

estamos chegando até estes profissionais. As informações obtidas ajudarão tanto a Setur quanto 

as prefeituras no planejamento de ações de retomada da economia do turismo pós-pandemia.”
Dorval Uliana Secretário do Turismo

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 007/2020

Proc. Nº 003044/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES e o Fundo Municipal de Saúde,  através de sua 
Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão 
Eletrônico”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio 
de Sistema Eletrônico, objetivando a aquisição de veículos tipo pick up 
(caminhonete) cabine dupla, destinados a atender as demandas da equipe de 
iluminação pública e as Unidades de Saúde da Família Francisco Xavier de 
Azeredo e Unidade de Saúde Rural de Vila Pontões, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme condições e especificações contantes do Edital e Anexos, que estão 
disponíveis no site:www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de:16/06/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 18/06/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 18/06/2020 às 08h45min

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 01 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2020 - PROPOSTA.
Licitantes Classificadas: COMAN 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 
EPP e J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP
A empresa J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP 
apresentou proposta com o menor valor, 
sendo esta de R$ 47.162,72 (quarenta e 
sete mil, cento e sessenta e dois reais e 
setenta e dois centavos), sendo, portanto, 
a vencedora do certame.
F icam as empresas dev idamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 02 de junho de 2020. 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA  Nº 

004/2020
O Município de Linhares, Estado do Espírito 
Santo, através da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria Nº 
976/2019, de 13/12/2019, torna público 
para conhecimento dos interessados o 
resultado da CONCORRÊNCIA  Nº 
004/2019, conforme abaixo:
E m p r e s a  V e n c e d o r a :  D E S T A K 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
Linhares-ES, 01 de junho de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL
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